Ljubljana, 27.11.2016
Zadeva: Turnir v Bratislavi - sporočilo staršem
Reprezentanca MNZ Ljubljana do 13. let se bo na povabilo Bratislavske nogometne zveze udeležila
tri dnevnega turnirja v Bratislavi, na katerem se bomo merili z vrstniki iz Slovaške, Hrvaške,
Madžarske, Srbije, Avstrije in Češke.
MNZ Ljubljana je z veseljem sprejela povabilo na turnir v Bratislavi saj smatramo, da je
sodelovanje na takem turnirju pomemben razvojni korak za mlade nogometaše, kar pomeni
preverjanje njihovega znanja in sposobnosti na mednarodnem nivoju, trenerjem pa daje
usmeritve za nadaljnje delo.
V času turnirja bomo nastanjeni v hotelu Nivy, Liščie nivy 442/3, Bratislava.
Želimo, da se mladi igralci v celoti posvetijo programu reprezentance, tekmam, redu in disciplini
ter kolektivu, kar je tudi sestavni del njihove nogometne vzgoje in razvoja osebnosti.
Veseli bomo prisotnosti staršev, ki se boste odločili ogledati turnir na Slovaškem, vendar vas
pričakujemo na tem dogodku samo kot gledalce, ki bodo v skladu s pravili Fair Play navijali za
našo ekipo, ne bodo nasedali provokacijam in s svojim vedenjem, ne glede na dosežene rezultate,
dokazali in pokazali pravi način obnašanja, navijanja in kulture. Kajti tudi vi boste predstavljali
Slovenijo.
Ob tem pa vas želimo tudi opozoriti, da se morate sprijazniti z dejstvom, da so igralci pod
vodstvom reprezentance in da se z njimi v času turnirja ne morete družiti ali jih obiskovati v
hotelu. Vsi igralci imajo v času turnirja točno določen reprezentančni program in obveznosti,
prosti čas pa morajo preživljati skupaj kot ekipa. Zato prosimo, da to vzamete kot pravilo, ki ima
v primeru kršenja lahko posledice za vsakega igralca v nadaljevanju njegove reprezentančne
kariere.
Prepričani smo, da bomo skušali po najboljših močeh zastopati našo MNZ na tem turnirju, veseli
bomo vsakega pozitivnega rezultata, vedeti pa moramo vsi skupaj, da gre za prvi tak nastop v tujini
in da nas do najpomembnejših tekem čaka še veliko treningov, tekem, dela, odrekanja, padcev in
vzponov. Zato bo turnir v Bratislavi ostal v spominu samo kot prvi.
Prepričani smo, da bomo vsi skupaj preživeli prijeten in uspešen vikend v Bratislavi.
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